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PARECER JURÍDICO 

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde de Bonito. 

ASSUNTO: Dispensa de licitação para contratação de empresa especializada no 

fornecimento de testes rápidos para COVID-19 

Trata-se de solicitação apresentada pela Comissão Permanente de 

Licitação do Município para manifestação desta Assessoria Jurídica, acerca de 

contratação de Pessoa Jurídica especializada em fornecimento de material médico 

para fornecer à municipalidade testes rápidos para COVID-19 durante a vigência do 

Estado de Emergência nº 16/2020, para atender necessidades da Secretaria Municipal 

De Saúde, neste período pandêmico. 

É o sucinto relatório. Passamos à análise jurídica da situação. 

Nossa Constituição Federal impõe, em seu art. 37, XXI, a instauração de 

processos licitatórios pela Administração Pública para contratação de serviços, obras, 

compras e alienações, que, por sua vez, revela-se como formalidade que restringe a 

atividade desta no que tange à sua vontade/necessidade de pactuar. Nesse sentido, 

foi criada a Lei Federal nº 8.666/93 – Lei de Licitações e Contratos Administrativos, a 

qual, além de regulamentar tal regramento, dispõe sobre exceções à referida regra, 

como os casos de dispensa e inexigibilidade de licitação. 

Noutra via, de volta à discussão licitatória, em primeiro plano, apresenta-

se a Dispensa de Licitação, que, por sua vez e conforme se extrai do caput do art. 24 

da Lei 8.666/93, é cabível, em condições específicas que dificultem a realização de 

uma disputa formal de qualquer natureza ou casos em que a demanda a ser atendida 

seja tão alarmante e emergente – como a discutida neste processo – em que seja 

temerário à Administração esperar a realização de um procedimento tão rigoroso e 

demorado quanto uma licitação, situação em que a competição deve ser suprimida e 

dispensada.  

Para tanto, há uma determinação expressa na legislação, no art. 24, IV 

da lei de licitações, que assim aduz: 

“Art. 24 - É dispensável a licitação: 
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[...] 

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando 

caracterizada urgência de atendimento de situação que possa 

ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, 

obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou 

particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento 

da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de 

obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 

180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados 

da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a 

prorrogação dos respectivos contratos;[...]”.  

Noutras palavras, embora seja importante para a administração proceder 

licitação no molde tradicional, com a amplitude de competição e escolher entre 

diversas alternativas possíveis a melhor financeiramente, quando sabida e 

reconhecida a necessidade emergente de uma contratação de entidade atestada como 

competente a atender à necessidade pública urgente, é preferível dispensar as 

formalidades e adiantar alguns passos a fim de atender e suprir, de modo ágil, a 

necessidade dos cidadãos daquela comunidade, no presente caso, os munícipes de 

Bonito. 

Neste sentido, a dilação processual de um certame público atrasaria ao 

atendimento de saúde da população, que carece de uma intervenção rápida e eficaz. 

Para tanto, fora realizada consulta de preços no mercado para balizar a 

escolha por fornecedor e se elencou a POLYMEDH. EIRELI, CNPJ: 63.848.345/0001-

10 como a mais indicada a servir o município dos equipamentos pretendidos, e a 

mesma já se ocupou em apresentar documentações idôneas a comprovar a sua 

regularidade tributária, financeira, trabalhista e previdenciária, o que a habilita a 

contratar com qualquer ente da federação.  

ANTE O EXPOSTO, por tudo que dos autos consta, esta Assessoria 

Jurídica manifesta-se: 

1 - Favorável à utilização da Dispensa de Licitação como modalidade adequada ao 

caso concreto explanado no presente processo; 
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2 – Que a contratação seja conforme projeto básico indicado pela Secretaria Municipal 

de Saúde e que deve ser aderido pela futura contratada, pois está evidentemente 

comprovada a hipótese do art. 24, inciso IV da Lei de Licitações pela Dispensa de 

Licitação, arrimada na Portaria Federal nº 188, de 03 de fevereiro de 2020 que 

reconhece estado de calamidade pública no âmbito nacional e Decreto Municipal 

nº16/2020 datado de 11 de maio de 2020, que reconhece estado de emergência no 

âmbito municipal. 

3 – Favorável pela contratação direta por Dispensa de Licitação da pessoa 

jurídica POLYMEDH. EIRELI especializada no fornecimento dos insumos 

pretendidos; 

4 - A Pessoa Jurídica está em condições hábeis de firmar contrato administrativo com 

esta Municipalidade segundo documentação já apresentada, referendada pela 

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Bonito. 

5 – Por fim, esta Assessoria Jurídica também se manifesta favorável à minuta de 

contrato apresentada pela Comissão Permanente de Licitação. 

 

É o parecer, que submetemos à consideração superior. 

 

Bonito, 14 de maio de 2020. 

 

__________________________ 

Assessoria Jurídica 
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